Procedure toelatingsbeleid OBS de Graswinkel
1.

Kiezen voor OBS de Graswinkel

Wij vinden het heel erg fijn, dat u geïnteresseerd bent in onze school. Daarom nodigen wij u graag uit voor
een persoonlijke kennismaking met onze school. Want een goede keuze maken is belangrijk .
Het is van groot belang, dat u voelt, dat uw kind welkom is op onze school.
Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding
door de school. U krijgt een goede indruk van de sfeer en de bijzondere werkwijze op onze school. Onze
school bouwt aan een eigentijds onderwijsconcept waarin de ontwikkeling van het kind centraal
staat. We nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden.
Voor het intake gesprek rekenen we ongeveer een uur. Als u uw kind aan wilt melden, krijgt u een
vooraanmeldingsformulier mee. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen (0495-540951) of
mailen op info@obsgraswinkel.nl. Een kennismaking kan meestal op korte termijn plaatsvinden. Op internet
kunt u veel informatie over onze school vinden op ‘scholen op de kaart.nl’.
1.1
Aanmelden
Zoekt u een school voor uw kind, dan is het goed u te verdiepen in de school waar u uw kind naartoe wilt
brengen. Heeft u uw keuze gemaakt, dan kunt u uw kind aanmelden. Aangezien wij het beste voor ieder kind
willen, hebben wij plek voor 360 kinderen op onze school. Is er geen plek, dan komt uw kind op een wachtlijst.
1.2

Officiële procedure

uitgangspunt 1:

De school hanteert in principe een groepsgrootte van maximaal 30 kinderen.
Als er door omstandigheden meer dan 30 kinderen in een klas komen, wordt er bij
vertrek van een kind uit die klas niet aangevuld met een kind dat op de wachtlijst
staat. Er wordt pas weer een kind geplaatst als er minder dan 30 kinderen zijn in de
betreffende groep. Een kind dat zich aanmeldt gedurende het jaar bij een klas waar
30 kinderen zijn, wordt op de wachtlijst geplaatst.

uitgangspunt 2:

We streven naar 3 kleutergroepen met een toelating van 15 jongsten per jaar. Dat
betekent, dat er in principe steeds 45 kinderen doorstromen. Theoretisch zouden
we dan steeds 3 groepen hebben van 30 leerlingen.

uitgangspunt 3:

Mocht er toch sprake zijn van groepen groter dan 30 dan wordt extra
ondersteuning overwogen. (Denk aan: stagiaires,
onderwijsassistenten, leerkrachten)

In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen, dat een groep toch groter wordt dan 30 leerlingen. Als er
groepen groter zijn dan 30 kinderen, bespreekt de directeur de kwaliteitsbewaking voor die groepen met de
Medezeggenschapsraad.

Deze procedure is een onderdeel van het toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen Eduquaat Weert. U kunt dit
vinden op onze website en in de schoolgids.

